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DISCUSSIE EN TOEKOMST PERSPECTIEF

Dit proefschrift heeft zich gefocust op twee onderwerpen: het gebruik van nieuwe 

colonoscopietechnieken om de kwaliteit van colonoscopie te verbeteren, en de 

detectie, differentiatie en de aanpak van dysplastische afwijkingen bij mensen 

met langdurige IBD. Zoals altijd bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, 

ontspruiten er meer onderzoeksvragen die voeding opleveren voor toekomstig 

onderzoek. 

DEEL I  Ontwikkelingen in colonoscopische beeldvorming

Om darmkanker te voorkomen is het belangrijk om alle mogelijke kwaadaardige 

voorloperafwijkingen in de dikke darm op te sporen en volledig te verwijderen 

tijdens colonoscopie. De kwaliteit van de colonoscopie is afhankelijk van 

patiënt-karakteristieken, de training en prestaties van de colonoscopist én de 

colonoscopie-apparatuur. 

In de afgelopen jaren is het mogelijk geworden om kwaliteit van colonoscopie 

te meten aan de hand van kwaliteitsindicatoren. Een internationale groep 

experts is overeengekomen welke indicatoren het meest van belang zijn, 

met name gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Op dit moment zijn deze 

kwaliteitsindicatoren geïncorporeerd in het accreditatieproces en de training voor 

colonoscopisten die deelnemen aan het Bevolkingsonderzoek naar Darmkanker, 

welke is gestart in 2014.

De Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologen is op dit moment bezig 

met het ontwikkelen voor een audit- en evalueringsprogramma voor alle 

colonoscopisten in Nederland. Op deze manier wordt het mogelijk gemaakt om 

de prestaties van colonoscopisten in kaart te brengen zodat zij zich vervolgens 

verder kunnen verbeteren. In het geval van onderprestatie zou er extra training 

aangeboden kunnen worden. 

De ideale colonoscopietechniek zou alle afwijkingen perfect moeten kunnen 

detecteren en alle mogelijk kwaadaardige afwijkingen perfect moeten kunnen 

identificeren. Voordat een techniek kan worden overwogen voor de dagelijkse 
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praktijk, moet deze bewezen nauwkeurig zijn, kosteneffectief, snel en uiteraard 

acceptabel voor de patiënten. 

Detectie kan worden verbeterd door het verbeteren van de beeldresolutie, het 

contrast van het darmslijmvlies te versterken, het oplichten van afwijkingen, maar 

ook door het colonoscopisch beeld te vergroten zodat afwijkingen achter scherpe 

hoeken en plooien kunnen worden gezien. 

Verschillende beeldvormingstechnieken zijn onderzocht die zich richtten 

op het versterken van het slijmvliescontrast. Tot dusver heeft alleen pan-

chromoendoscopie (CE), door middel van methyleenblauw en indigo-karmijn, 

uitgewezen significant meer dysplastische afwijkingen te detecteren. Alle andere 

“virtuele” chromoendoscopie-technieken, NBI, iSCAN en FICE, hebben nog geen 

consistent bewijs geleverd dat zij de detectie van dysplastische afwijkingen 

verbeteren. 

Helaas heeft CE het nadeel dat het een tijdrovende techniek is, waarbij de blauwe 

contrastvloeistof door de gehele darm moet worden gesprayd en de overvloedige 

contrastvloeistof moet worden weggezogen. Indien de darmvoorbereiding 

suboptimaal is hecht de contrastvloeistof zich aan de resterende ontlasting, 

waardoor het beeld wordt vertroebeld. 

Op dit moment is er een RCT-studie gaande waarin wordt gekeken naar de 

effectiviteit van capsules met methyleenblauw die tijdens de darmvoorbereiding 

door de patiënt worden ingenomen om zo het darmslijmvlies te kleuren 

voorafgaand aan de colonoscopie. Deze techniek zou mogelijk het tijdrovende 

aspect van CE kunnen wegnemen. Resultaten van deze studie worden vurig 

afgewacht, voordat deze techniek kan worden toegepast in de dagelijkse praktijk. 

Over de laatste jaren, hebben standaard-definitie colonoscopen plaats gemaakt 

voor hoog-definitie (HD) colonoscopen en processoren, waardoor dit de 

nieuwe standaard is geworden. CE is bewezen superieur aan standaard wit-

licht colonoscopie, maar heeft dit nog niet uitgewezen ten opzichte van HD-

colonoscopie. Het zou interessant zijn om te kijken of HD minstens zo goed is als 

CE, aangezien het aanzienlijk minder tijdrovend is. Het lastige aan een dergelijke 

studie is dat er grote aantallen colonoscopiën nodig zijn om dit te bewijzen. 
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Conventionele colonoscopie heeft een endoscopisch beeld van 170 graden weer, 

waardoor er ‘dode hoeken’ bestaan waar mogelijke (potentieel) kwaadaardige 

afwijkingen zich schuil kunnen houden. Breedbeeld colonoscopie heeft tot doel 

dit beeld te verbreden tot groter dan 180 graden. 

Third-eye-retroscope colonoscopie (TER) en full-spectrum endoscopie (FUSE) 

hebben laten zien dat zij de detectie van adenomen kunnen verbeteren, maar 

helaas hebben deze technieken methodologische beperkingen voor de dagelijkse 

praktijk. Verschillende ontwikkelingen zijn op dit moment gaande om breedbeeld 

colonoscopie meer gebruiksvriendelijk te maken. 

Een andere methode om het endoscopische beeld te vergroten is door 

darmplooien tijdens het terugtrekken opzij te duwen. Studies waarin Cap-assisted 

colonoscopie werd vergeleken met conventionele colonoscopie toonden geen 

significante verbetering in het detecteren van de adenoom detectie rate (ADR).

Detectie en differentiatie moeten hand-in-hand gaan om colonoscopie te 

optimaliseren. Naast het in beeld brengen van de gehele dikke darm, zou  

de colonoscopist geholpen moeten worden door een zogenaamde rode- 

vlag technieken om zo potentieel kwaadaardige darmafwijkingen op een 

duidelijke en gemakkelijke wijze op te laten lichten. Enkele van deze rode-vlag 

technieken maken gebruik van een intraveneuze fluorescentie-vloeistof waardoor 

adenomen oplichten, terwijl anderen gebruik maken van natuurlijke verschillen in 

bloedstroom en endogene fluoroforen. Deze rode-vlag technieken zouden zeer 

zinvol kunnen zijn om de colonoscopist te helpen bij het vinden van dysplastische 

afwijkingen. Helaas is het onderscheid nog niet dusdanig binair als men  

zou wensen, resulterend in de teleurstellende resultaten van autofluorescence 

imaging (AFI). 

Het is daarom is nog steeds noodzakelijk om een gedetailleerd beeld te krijgen 

om een afwijking te beoordelen. Verschillende nieuwe beeldvormingstechnieken 

maken gebruik van darmslijmvlieskenmerken om zo onderscheid te maken 

tussen dysplastische en niet-dysplastische afwijkingen. Voorbeelden van deze 

kenmerken zijn microbloedvezels, porie-patroon en bepaalde kenmerken op 

celniveau. Studies hebben laten zien dat colonoscopisten die goed getraind 

zijn in het werken met deze gevalideerde classificatiesystemen in staat zijn om 
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dysplastische van niet-dysplastische afwijkingen te onderscheiden. Hoewel 

training de colonoscopisten in staat stelt om differentiatie te verbeteren, bevat 

elke beoordeling door het menselijk oog een zekere graad van subjectiviteit. 

Mogelijk zou in de toekomst een computersysteem ontwikkeld kunnen worden 

met een patroonherkenningsprogramma om zo goedaardige van (potentieel) 

kwaadaardige afwijkingen te onderscheiden. 

Zodra colonoscopisten een betrouwbare diagnose met grote zekerheid kunnen 

stellen op basis van het endoscopische beeld , dan zouden afwijkingen verwijderd 

kunnen worden zonder dat deze opgestuurd dienen te worden voor beoordeling 

door de patholoog (de Resect & Discard strategie). Deze strategie zou zowel tijd 

besparen als kosteneffectief zijn, en de colonoscopist zou direct de uitslag van de 

colonoscopie met het daarbij horende surveillance termijn door kunnen geven 

aan de patiënt. 

Optische diagnose zal nooit 100% perfect worden. De huidige PIVI (Preservation 

and Incorporation of Valuable Endoscopic Innovations) richtlijnen voor  real-time 

diagnose van zeer kleine darmpoliepen (<5 mm) stellen dat een afwijking mag 

worden verwijderd zonder beoordeling van de patholoog als de colonoscopist 

een negatief voorspellende waarde (NPV) behaalt van >90%. Studies hebben 

laten zien dat experts daartoe in staat, maar idealiter zouden ook niet-experts 

dit moeten kunnen behalen. Om dit te bewerkstelligen zouden niet-experts 

nauwgezet getraind moeten worden en vervolgens geëvalueerd om zo veilige 

optische diagnose te waarborgen. 

 
DEEL II  Aanpak van dysplastische afwijkingen in IBD

Detectie, differentiatie en de behandeling van dysplastische afwijkingen bij 

mensen met langdurige inflammatoire darmziekten (IBD) is zelfs nog uitdagender 

dan voor de gemiddeld-risico populatie. Nauwgezette surveillance in deze 

patiënten is daarom van allerhoogst belang. 

Het risico op het ontwikkelen van dikke darmkanker wordt bepaald door  

verschillende factoren, zoals de duur en de hevigheid van de ontsteking, 

de aanwezigheid van primaire scleroserende cholangitis (PSC), positieve 
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familiegeschiedenis voor darmkanker, pseudopoliepen en/of stricturen.  

Momenteel is het meest gebruikte risico-stratificatie model het model van Cairns 

en collega’s (figuur 1). Patiënten met langdurige IBD worden ingedeeld in drie 

groepen: laag, gemiddeld en hoog risico. Deze onderverdeling is gebaseerd 

op de duur en uitgebreidheid van de ontsteking, aanwezigheid van PSC als 

ook een positieve familiegeschiedenis voor darmkanker. Elke risicogroep heeft 

zijn bijbehorende surveillance termijn van jaarlijks, 3-jaarlijks en 5-jaarlijks, 

respectievelijk. 

Figuur 1 Cairns et al. 2010

Studies zijn beschikbaar waaruit blijkt dat de hoog-risico PSC groep mogelijk te 

vaak surveillance ondergaat, waardoor de patiënt enorm belast wordt en onnodige 

kosten met zich meebrengt. Deze studies hebben berekend dat het efficiënter 

wordt om deze groep patiënten 2-jaarlijks te surveilleren in plaats van jaarlijks. 

Het verlengen van het surveillance-termijn zou de patiënt minder belasten, beter 

zijn voor de colonoscopie-capaciteit en kosten kunnen verminderen. Echter, 

verlenging van het surveillance-termijn zou ook het risico op intervalkankers 

kunnen vergroten. Het is daarom van belang dat toekomstige studies zich richten 

op betere risicostratificatie van de IBD-populatie. 
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Detectie van dysplastische afwijkingen bij patiënten met IBD is zelfs nog 

complexer dan in de gemiddeld-risico populatie. Dit kan gedeeltelijk worden 

verklaard doordat het slijmvlies in deze patiënten verstoord is door de chronische 

ontsteking en verlittekening, maar ook doordat darmkanker vooraf wordt gegaan 

door IBD-geassocieerde dysplastische afwijkingen, die vaker lastiger zijn om te 

zien. Voorheen ondergingen deze patiënten surveillance door middels van wit-

licht met vier willekeurige biopten elke 10 centimeter door de gehele dikke darm.  

De opbrengst van deze willekeurige biopten was verwaarloosbaar, terwijl de 

techniek arbeidsintensief was en de kosten en de belasting voor de patiënt 

significant. Studies hebben uitgewezen dat CE aanzienlijk meer dysplastische 

afwijkingen detecteert dan conventioneel wit-licht tijdens IBD surveillance-

colonoscopie en is daarom de techniek van voorkeur. 

Zoals eerder beschreven heeft CE ook zijn nadelen. Hopelijk kan virtuele CE, zoals 

NBI, iSCAN en FICE, CE in de nabije toekomst vervangen, maar dit is iets wat nog 

aangetoond dient te worden voordat daadwerkelijk zal gebeuren. 

Tijdens IBD surveillance-colonoscopie, kunnen verschillende afwijkingen 

gevonden worden, die zowel dysplastisch als niet-dysplastisch kunnen zijn.  

Het onderscheid tussen de verschillende soorten dysplastische afwijkingen is  

van allerhoogst belang, aangezien deze sporadisch of IBD-geassocieerd kunnen  

zijn. De aanwezigheid van een IBD-geassocieerde dysplastische afwijking is  

mogelijk een indicatie van een veld-defect door het gehele darmslijmvlies, 

waardoor de kans op metachrone en/of synchrone dikke darmkanker vergroot 

is door de gehele darm. Onderscheid tussen sporadische en IBD-geassocieerde 

dysplastische afwijkingen is momenteel primair gebaseerd endoscopische 

kenmerken. De diagnostische middelen zijn zeer beperkt, waardoor differentiatie 

zeer onbetrouwbaar is, zelfs indien deze wordt verricht door experts. 

Er zijn op dit moment nog geen duidelijke endoscopische of histologische markers 

beschikbaar voor IBD-geassocieerde dysplastische afwijkingen. Onze studie in 

hoofdstuk 5 heeft laten zien dat IBD-geassocieerde dysplastische afwijkingen 

meer chromosomale instabiliteit vertonen dan sporadische dysplastische 

afwijkingen. Deze informatie geeft ons meer inzicht in in de biologie van deze 

afwijkingen, maar draagt nog niet bij aan een bruikbare moleculaire marker voor 

IBD-geassocieerde dysplastische afwijkingen. Toekomstige studies zijn daarom 
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noodzakelijk om geschikte markers te identificeren, welke vervolgens toegepast 

kunnen worden op bloed- en ontlastingsonderzoek of zelfs als fluorescentie-

marker tijdens colonoscopie. 

Vanwege de complexiteit van deze IBD-geasscoieerde dysplastische afwijkingen, 

zijn er nog steeds MDL-artsen die ervoor pleiten om de gehele dikke darm te 

verwijderen (colectomie).  Ondanks dat een colectomie effectief is, brengt het 

echter wel een enorme belasting voor de patiënt met zich mee en dient daarom 

te worden voorkomen. Nauwgezette surveillance is daarom zeer belangrijk zodat 

potentiele kwaadaardige afwijkingen tijdig opgespoord en verwijderd kunnen 

worden. 

Voor complete verwijdering van dysplastische afwijkingen is het van vitaal belang 

om de begrenzing van de afwijking goed in kaart te brengen. Na endoscopische 

verwijdering, dient de plaats van het litteken gemarkeerd te worden door middel 

van een tatoeage zodat het litteken goed zichtbaar blijft tijdens de volgende 

colonoscopie zodat restweefsel of terugkerende dysplasie tijdig herkend kan 

worden. 

In conclusie, op dit moment is colonoscopie de beste, maar zeker nier optimale, 

methode om darmkanker te voorkomen. Voor nu zijn studies nodig die 

colonoscopie verder verbeteren, maar hopelijk kunnen we in de toekomst 

darmkanker in een nog vroeger stadium voorkomen, zodat colonoscopie niet 

meer nodig zal zijn.
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